
Rhondda Cynon Taf a 

Merthyr Tudful  

Gwasanaeth 

Seicoleg Addysg 

Gwybodaeth i Rieni a Chynhalwyr 
Mae'r daflen hon yn esbonio pwy ydyn ni, beth 

yw ein gwaith a beth sy'n digwydd os ydych chi 

neu'ch plentyn yn cwrdd â Seicolegydd Addysg. 

 

Beth yw Seicolegydd 

Addysg? 

 
 

 Mae Seicolegwyr Addysg yn 

defnyddio'u gwybodaeth seicoleg i 

gefnogi plant, rhieni ac athrawon 

lle mae pryderon ynghylch dysgu, 

datblygiad neu ymddygiad plentyn.  

 Mae Seicolegwyr Addysg yn 

gweithio gydag athrawon, rhieni, 

cynhalwyr a phobl broffesiynol 

eraill i nodi cryfderau a 

thrafferthion plant ac i ddatblygu 

cynlluniau ar gyfer newid. 

 

Beth yw gwaith Seicolegwyr 

Addysg? 

  

Mae'r Seicolegwyr Addysg yn 

gweithio'n bennaf mewn lleoliadau 

addysg o fewn yr awdurdod lleol, gan 

gynnwys: ysgolion prif ffrwd ac 

arbennig, grwpiau chwarae a 

meithrinfeydd a chlinigau gyda phobl 

broffesiynol iechyd.  

 

Mae'r mathau o waith yn cynnwys: 

 Ymgynghori a chynghori. 

 Gwneud asesiadau unigolion 

manwl. 

 Ymyrraeth unigol, grŵp neu 

ysgol gyfan ar gyfer  newid. 

 Darparu hyfforddiant ar gyfer 

datblygiad personol. 

 Ymchwil. 

Cysylltu â ni 
 

Os oes gennych ragor o 

gwestiynau neu bryderon 

ynghylch eich plentyn, 

cysylltwch â Chydlynydd 

AAA/ADY eich ysgol. Fel arall, 

cysylltwch â Seicolegydd 

Addysg eich ysgol ar: 
 

Cyngor Merthyr Tudful 

Gwasanaeth Seicoleg Addysg 

Uned 5 Parc Busnes Triongl 

Merthyr Tudful 

CF48 4TQ 

01685 724642 
 

 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Rhondda Cynon Taf 

Gwasanaeth Seicoleg Addysg 

Tŷ Trevithick 

Abercynon 

CF45 4UQ 

01443 744000 



  

Pam bod angen i'm plentyn 

gwrdd â Seicolegydd Addysg? 

 
 
Efallai bod eich plentyn yn cwrdd â 

Seicolegydd Addysg oherwydd mae ysgol 

eich plentyn (neu asiantaeth arall, yn 

enwedig os yw eich plentyn dan oed 

mynychu'r ysgol) gyda phryderon 

ynghylch: 

 Datblygiad addysg 

 Medrau Cyfathrebu 

 Ymddygiad 

 Lles 

 Cymdeithasu 

 

Fydd Seicolegydd Addysg ddim yn gweld 

eich plentyn heb ganiatâd ysgrifenedig 

wrthoch chi.  Gall fod o gymorth i drafod 

yr union reswm pam mae Seicolegydd 

Addysg wedi gofyn i gwrdd â'ch plentyn 

gyda'r person sy wedi argymell hynny. 

 

 

Beth fydd yn digwydd pan 

ddaw Seicolegydd Addysg yn 

rhan o bethau? 

 
 Gall y Seicolegydd Addysg 

weithio'n uniongyrchol gyda'ch 

plentyn chi i drafod ei gryfderau a 

gwendidau, beth mae'n ei hoffi a'i 

gas bethau a sut i symud ymlaen.  

 Gall weithio gyda'r oedolion sy'n 

agos at eich plentyn, gan gynnwys 

rhiant/rhieni neu 

gynhaliwr/gynhalwyr ac 

athro/athrawes/athrawon.   

 Gall wneud arsylwadau ac asesiadau 

i wella eu dealltwriaeth o gryfderau 

a thrafferthion eich plentyn. 

 Byddan nhw'n gefnogol, gwrando ar 

farn eich plentyn â'i gynnwys wrth 

gynllunio gweithredoedd ar gyfer 

newid. 

 

Sut bydda i'n rhan o bethau 

a chael yr wybodaeth 

ddiweddaraf? 

 
 Bydd y Seicolegydd Addysg yn 

gwrando ar eich barn, sicrhau bod 

eich barn yn cael ei chynrychioli ac 

yn eich cynnwys chi mewn unrhyw 

benderfyniadau ynghylch eich 

plentyn. 

 Bydd y Seicolegydd Addysg yn rhoi 

adroddiad  ysgrifenedig i chi ac i'r 

ysgol.  

 Gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth 

Seicoleg Addysg yn uniongyrchol os 

oes gennych unrhyw gwestiynau i 

Seicolegydd Addysg eich plentyn. 

 
 

 

 
 

Beth fydd yn digwydd ar ôl 

i'r Seicolegydd Addysg gwrdd 

gyda fy mhlentyn? 

 

 Mae gan bob ysgol Seicolegydd 

Addysg sy'n ymweld yn gyson. 

Mae'r ysgol yn pennu'r plant a'r 

bobl ifainc maen nhw o'r farn 

fydd yn elwa o weithio gyda 

Seicolegydd Addysg.  

 Gall rhieni a chynhalwyr hefyd 

ofyn am fewnbwn Seicolegydd 

Addysg drwy'r ysgol. Os yw eich 

plentyn yn yr ysgol, yna nodwch 

beth yw eich pryderon i 

athro/athrawes eich plentyn neu 

Gydlynydd AAA/ADY yr ysgol. 

Os nad yw eich plentyn yn yr 

ysgol, yna gall ymwelydd iechyd, 

neu berson proffesiynol arall, 

wneud cais i Seicolegydd Addysg 

gwrdd â'ch plentyn. 

 

Sut mae modd i mi gysylltu â 

Seicolegydd Addysg ar gyfer 

fy mhlentyn? 

 

 
 Yn dilyn cyfarfod cychwynnol, 

bydd y Seicolegydd Addysg yn 

darparu adroddiad 

ysgrifenedig. Gall hwn gynnwys 

argymhellion ar gyfer newid. 

 Efallai fydd dim angen i'r 

Seicolegydd Addysg gwrdd â'ch 

plentyn mwy nag unwaith.  

Serch hynny, os ydych chi neu'r 

ysgol o'r farn bod dim 

datblygiad yna gall y 

Seicolegydd Addysg drefnu 

ymweliad arall. 

 


